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  บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา ทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิตและ
การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผู้ทีซ่ื้อหรอื
เคยซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ จากแบบสอบถามจํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 ได้แก่ การทดสอบหาความสัมพันธ์
แบบถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 25 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีระดับรายได้อยู่ในช่วง10,001 – 
20,000 บาท ส่วนใหญ่รับประทาน 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทําเองที่บ้านและซื้อที่ระดับราคา 50 – 
100 บาท นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบว่า ทัศนคติต่อสุขภาพมีความคิดเห็นโดยรวม รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตมีความคิดเห็นโดยรวม การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีความคิดเห็นโดยรวม และการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ผลทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต และการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 
 The research were held to study the three factors, which are Attitude 
toward health, Lifestyle, and the Advertisement through the internet, that affect the 
individual’s decision for buying healthy food in Bangkok. The data was collected 
from the questionnaires that done by 400 consumers who’s used to or always buy 
the healthy food in Bangkok province. The questionnaire was statistical analyzed 
through percentage, mean, standard deviation, and inferential statistic which used in 
hypotheses testing at the level of significance 0.05 was multiple regression analysis. 
 The data shown that most of the participants were women whose age 
between 20 - 25 study in bachelor degrees of equivalent,  work in private 
firms, obtained the salaries between 10,001-20,000 baht’s ate 1 - 2 times a week, 
cooked the healthy food by own, and buy the healthy food at the price between 50 
- 100 baht’s Moreover, the data indicates the strongly agreed in all opinion section. 
The result from the test showed that attitude toward healthy food, lifestyle, and 
internet advertisement influencing the buying decision to consume healthy food at 
the statistical significant level of 0.05    
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มา และปัญหาของการวิจัย 
 ในปัจจุบันอาหารเพ่ือสุขภาพน้ันเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในทั่วโลก เน่ืองด้วยปัจจุบัน
ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากย่ิงขึ้น เน่ืองด้วยเหตุผล ทั้งในด้านความสวยความงาม ความ
ต้องการที่จะมีรูปร่างที่ดี รวมท้ังมีความต้องการท่ีจะดูแลสขุภาพร่างกาย ซึ่งจากการเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้นน้ัน จึงทําให้ ธุรกิจของอาหารเพ่ือสุขภาพน้ันได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้
ผู้ประกอบการจํานวนมากแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารคลีนที่ดีต่อร่างกายเพ่ือที่ให้ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เห็นได้จากมูลคา่ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของประเทศไทยใน
ปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 170,000 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.5 จากปี 2553 ที่มูลค่า
ประมาณ 119,311 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 

อาหารเพ่ือสุขภาพหรือคลีนฟู้ดน้ัน มีความหมายอยู่ 2 นัย คือหน่ึง “อาหารที่ไม่ปนเป้ือนซึ่ง”
หมายถึง อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ไม่ปนเป้ือนเช้ือโรคหรือสารเคมี 
สอง คือ “อาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ” ซึ่งหมายถึง อาหารท่ีมีโภชนาการครบ 5 หมู่ และมี สัดส่วนใน
ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มีความหลากหลาย และไม่ผ่านการปรุ่งแต่งรสชาติ  
ปัจจุบันการรับประทานอาหารคลีน มีตัวเลือกมากมาย ทั้งในรูปแบบร้านอาหาร บริการส่งตรงถึงบ้าน 
(Delivery) โดยสั่งผ่านการใช้สื่อกลางอย่างอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านอย่าง 7-
Eleven ก็ยังมีอาหารคลีนให้เลือกรับประทานได้หลายรูปแบบ (ช้ีช่องรวย, 2558) 

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้รปูแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงตามไป และปัจจุบันผู้บริโภคใน
ไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคลมสี่วน
สัมพันธ์กับสุขภาพของแต่ละบุคคล คนที่เลอืกบริโภคอาหารหรือบริโภคอาหารซ้ําๆ เป็นประจําอาจ
เป็นโรคขาดสารอาหารได้ ส่วนคนที่บริโภคเกินความจําเป็น โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันมากและไม่
ออกกําลังกาย ทําให้มีโอกาสเกิดการเสื่อมโทรมของสุขภาพได้ การบริโภคอาหารน้ันมีความสําคัญ
อย่างย่ิง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557)  

ดังน้ันในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่ จงึใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการ
ในการค้นคว้าข้อมูล หรือซื้อสินค้าเกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ และสื่อกลางอย่างอินเตอร์เน็ตนั้นมี
บทบาทสําคัญกับการโฆษณาเป็นอย่างมาก ทําให้การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันน้ันมี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากบทความของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) 
ร่วมกับ ทีเอ็นเอส บริษัทวิจัยช้ันนําที่ออกมาเปิดเผยข้อมูล มลูค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 
2559 โดยผลสาํรวจพบว่าเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลปีน้ีมลูค่ารวมกว่า 9,883 ล้านบาท ซึ่งเติบโตข้ึนร้อย
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ละ 22 จากปี 2558 โดยผลสาํรวจช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 มีการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล
ไปแล้วกว่า 4,732 ล้านบาท นอกจากน้ียังพบว่าผลสํารวจโฆษณาในรูปแบบเฟสบุ๊ก (Facebook) เป็น
สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยครองส่วนแบ่งร้อยละ 29 จากงบโฆษณาทั้งหมดและมียอดใช้
งานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 49 จากปี 2558 รองมาคือวีดีโอออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่งร้อยละ 17 ส่วนไลน์ 
(LINE) มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 13 จากปี 2558 ในขณะที่ดิสเพลส์ (Display) มียอดใช้งาน
ลดลงจากปีที่ผา่นมาร้อยละ 2 

ศุภาชัย ปาจริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า สื่อโฆษณา
ดิจิทัลเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งตรงกับกับข้อมูลผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตและโซเชียวเน็ทเวิร์คที่เพ่ิมมากขึ้น 
แบรนด์ต่างๆ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน ไม่เพียงแค่สร้างความรู้
ความสัมพันธ์กับผู้บริโภคเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงการสร้างยอดาขายผ่านอีคอมเมิร์ซและ จาํนวนลูกค้า
เป้าหมายที่เพ่ิมขึ้น (Lead Generation) ผ่านทางสื่อดิจิทัล ผลสํารวจช้ีให้เห็นว่า เคร่ืองมือสําหรับ
นักการตลาดที่สําคัญในอนาคตอันใกล้ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) และ โซเชียว 
ลิสเทนน่ิง (Social Listening) ซึ่งล้วนแต่จะช่วยทําให้การใช้สื่อดิจิทัลมปีระสิทธิภาพสูงสุด (สมาคม
โฆษณาดิจิทัล, 2559)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต และการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถนํา
ข้อมูลไปปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์การทาํธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.2 วัตถุประสงคข์องการศกึษา 

การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ีคือ  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อสุขภาพ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ 

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร

เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือ

สุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
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1.3 ประโยชนท์ี่ได้รับจากการศึกษา 
1.  เพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพทราบถึงมุมมองความต้องการของผู้บริโภค 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดรวมถึงการ
บริหาร เพ่ือใหส้อดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 

2.  ทําให้ทราบข้อมูลปัจจัยทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิตและการโฆษณาผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังทราบถึงปัญหาและความคิดเห็นของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ซึ่งสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไป
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ของผลิตภัณฑ์ เพ่ือทําให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจสูงสุดและเกิด
การซื้อซ้ําทําให้ตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพเติบโตอย่างรวดเร็วและย่ังยืน 

3.  เพ่ือนําข้อมูลเผยแพรใ่ห้ความรู้แก่ผู้ทีส่นใจในเรื่อง ปัจจัยทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตและการโฆษณาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
บทน้ีเป็นการนําเสนอทฤษฎีและแนวคิดของงานวิจัยที่เก่ียวโยงกับตัวแปรของการศึกษาซึ่ง

ผู้วิจัยได้ทําการสืบค้น จากเอกสารข้อมูลในเชิงวิชาการและงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ ซึ่งจะแบ่งเน้ือหา
ของบทแนวคิดทฤษฎีน้ีเป็น 5 ส่วนคือ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับทัศนคติต่อสุขภาพ 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับทัศนคติต่อสุขภาพ 
 ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือและแนวโน้มที่จะแสดงออกของพฤติกรรม
มนุษย์ ทีม่ีปฏิกิริยาโต้ตอบว่าชอบหรือไม่ชอบ ที่จะส่งผลต่อการตอบสนองในทางท่ีเป็นชิงบวกหรือ
ทางที่เป็นเชิงลบต่อบุคคล สิ่งของและสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมของบุคคลน้ันๆ โดยที่ทัศนคติน้ี
สามารถที่จะเรยีนรู้ หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์และทัศนคติน้ันสามารถที่จะเรียนรู้หรือสามารถ
ถูกตีความได้จากสิ่งที่บุคคลพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการหรือการสํารวจที่เป็นทางการหรือ
พฤติกรรมของคนเหล่าน้ัน ซึง่ได้มีผู้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ ให้ความหมายไว้หลากหลายดังต่อไปน้ี 
 Schermerhorn (2000) ได้อธิบายถึงความของ ทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ การวางแนวคิด 
ความรู้สึกใหส้ามารถตอบสนองได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลหรือสิ่งของ ใสภาวะแวดล้อมของ
บุคคลหรือทัศนคติน้ันสามารถท่ีจะรู้หรือได้ถูกตีความได้จากสิ่งที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ 
หรือการสํารวจที่เป็นทางการ หรือพฤติกรรมของบุคคลเหล่าน้ัน 
  รงคกุลอดุลย์ จาตุ (2543, หน้า 192) จากความหมายของทัศนคติสามารถจําแนกส่วนของ
ทัศนคติออกมาได้เป็น 3 ประการ ดังต่อไปน้ี 

1. องค์ประกอบเก่ียวกับความรู้ความเช่ือที่ช่วยสร้างคุณค่า (Cognitive Element) คือ  
ความเช่ือของแต่ละบุคคลเกีย่วกับสิ่งต่างๆ ทั่วไป ทั้งชอบและไม่ชอบหากบุคคลมีความรู้หรือคิดว่าสิ่ง
ไหนดีก็มักจะมทีัศนคติที่ดีกับสิ่งน้ันๆ แต่ถ้าหากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งน้ันไม่ดีก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่ง
น้ันเช่นกัน 
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2. องค์ประกอบด้านความชอบ อารมณ์ และความรู้สึก (Affective Element) ประกอบไป 
ด้วยความรู้สึก อารมณ์ที่บุคคลมีความรู้สึกต่อสิ่งน้ันๆ ว่ารู้สึกยังไงชอบหรือไม่วัตถุที่เก่ียวข้องกับ
ทัศนคติทั้งทางบวกและทางลบ 

3. องค์ประกอบเก่ียวกับความต้ังใจที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรม (Behavioral Element) เป็น 
แนวโน้มที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา หรือความต้ังใจต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยอ้างอิงจากความรู้สึกและความ
เช่ือของบุคคล เป็นการแสดงว่าเราควรจะทําอย่างไร “ความโน้มเอียงที่จะซื้อ ” เป็นองค์ประกอบที่
เก่ียวข้องกับวงจรซื้อปกติของสินค้า 
 เฮนรี่ (Henry, 1995, หน้า 267) กล่าวถึงแนวความคิดเรื่อง องค์ประกอบของทัศนคติ ซึ่งมี
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1. องค์ประกอบด้านความคิด การรับรู้ ความเช่ือ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง เช่น ตราสินค้า ซึ่งความเช่ือในสิ่งๆ เดียวกันน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล 

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก คือ ความรู้สึกในเรื่องความชอบ อารมณ์ที่มีต่อสิ่ง 
น้ัน อาทิเช่น อาจจะเกิดจากผลของการประเมินคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของสินค้าก็ได้ เร่ืองความรู้สึก
น้ันก็จะอยู่กับบุคคลและสถานการณ์ด้วย 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือ การกระทําหรือการแสดงออกที่กระทําต่อสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง อาทิเช่น เลือกหรือไมเ่ลือกผลิตภัณฑ์ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ทัศนคติ คือ ความพอใจของผู้บริโภคจะแสดงออกในรูปแบบ ด้าน
ความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม รวมถึงความโน้มเอียงที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
และรับรู้สถานการณ์ที่ได้พบเจอ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเชิงบวกและลบ ทศันคติจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่
แสดงออกมา จะเห็นได้ว่าทัศนคติ คือ ความคิดที่ส่งผลต่ออารมณ์และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ
การกระทํา 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
 คอทเลอร์ (Kotler, 2000, p. 180) กล่าวถึงแนวความคิดเรื่อง รูปแบบในการดําเนินชีวิต
สําหรับคนๆ หน่ึง คือรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่แสดงออกมาในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ 
และความคิดของคนน้ันๆ โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตจะแสดงออกถึงตัวตนของคนน้ันที่มีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมของเขาทั้งหมด 
 รูปแบบในการดําเนินชีวิต (Lifestyle) หรือเรียกอีกอย่างว่าลักษณะทางจิตวิทยาสังคม 
(Psychographics) (Onkvisit & Shaw, 1994, p. 120) ชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับคุณค่า และ
บุคลิกภาพของผู้บริโภค และนักการตลาดนํามาใช้ประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน ได้มีผูใ้ห้ความหมาย
ของรูปแบบการดําเนินชีวิตดังต่อไปน้ี 
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 อดุลย์ จาตุรงคกุล  (2545, หน้า 284-285) ได้อธิบายถึง ความหมายของ รูปแบบการใช้ชีวิต 
(Lifestyle) ไว้ว่า มนุษย์น้ันจะอยู่รวมเป็นกลุ่มและในแต่ละกลุ่มน้ันมีจะมีกฎเกณฑ์ที่ทกุคนในกลุม่พึง
ปฏิบัติ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อกลุ่มช้ันทางสังคม และ
วัฒนธรรม พฤติกรรมของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันน้ันก็จะมีรูปแบบ เช่น บุคคลผูท้ี่เป็นสมาชิกใน
กลุ่มช้ันทางสังคม และวัฒนธรรมก็จะพัฒนาแบบแผนการดํารงชีวิตตลอดจนถึงเป็นแบบของการ
บริโภคข้ึนมาเพ่ือใช้ในสังคม 
  โมเวน และไมเนอร์ (Mowen & Minor, 1998, p. 220) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการดําเนิน
ชีวิต หรือ Lifestyle หมายถงึ บุคคลมีการดําเนินชีวิตอย่างไร 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2545, หน้า 290-293) ให้แนวทางการศึกษาเรื่อง รูปแบบของการใช้ชีวิต
ว่า ผู้บริโภคใช้แบบของการใช้ชีวิต เพ่ือลดความไม่สอดคล้อง และความไม่สมดุลในค่านิยม โดยการ
แปลความหมายเหตุการณ์ ทีล่้อมรอบตัวเขาพร้อมทั้งทํานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วย การกระทํา
เช่นน้ีทําให้ค่านิยมมีความคงทนถาวร แต่แบบในการใช้ชีวิตกลับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็ทําให้
นักวิจัยน้ันต้องคอยให้สนใจ และต้องปรับวิธีการวิจัยตลอดถึงต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด 
 Psychographics คือเทคนิคที่นักวิจัยมักใช้เพ่ือที่จะวัดรูปแบบการใช้ชีวิต คําที่สามารถใช้
แทนกันคือ AIO หมายถึง การวัดกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น 
(Opinions)   

รายละเอียดของ AIO มีดังต่อไปนี้ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 285) 
 A คือ กิจกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาที่แสดงออกมา เช่นดูทีวี ซื้อจ่ายของร้านค้า แม้ว่าปฏิกิริยา
น้ี ใครๆ ก็เห็นอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาเหตุผลของการกระทําน้ันๆได้ทัง้หมด และไมม่ีใครทําการวัด
เพ่ือหาเหตุผลของการทําปฏิกิริยาเช่นน้ี 
 I คือ ความสนใจ หมายถึง ความสนใจในเรือ่งราว สนใจในเหตุการณ์ต่างๆ หรือวัตถุ โดยมี
ระดับของความต่ืนเต้น ที่เกิดขึ้นเมื่อได้ต้ังใจต่อกัน หรือมคีวามต้ังใจเป็นพิเศษ 
 O คือ ความคิดเห็น เป็นได้ในรูปของคําพูด หรือการเขียนตอบ ที่บุคคลตอบต่อสถานการณ์ที่
กระตุ้นเร้าที่มีการถามคําถาม ความคิดเหน็เราใช้เพ่ืออธิบายสําหรับการแปลความหมายน้ัน คาดคะเน 
และการประเมินค่า เช่น เช่ือในสิ่งซึ่งบุคคลอ่ืนน้ันต้ังใจ ความเช่ือเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต 
ประเมินรางวัลที่จะได้รับจากการเลือกทางเลือก และโทษที่จะเป็นผลของการเลือกทางเลือก 
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ตารางที่ 2.1 :  รูปแบบการดําเนินชีวิตและกระบวนการบริโภค 
 

ตัวกําหนดแบบชีวิต 
(Lifestyle Determinants) 

แบบการดําเนินชีวิต 
(Lifestyle) 

ผลกระทบต่อพฤติกรรม 
(Impact on Behavior) 

- ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 

- วัฒนธรรมย่อย 
- ชนช้ันของสังคม 
- แรงจูงใจ  
- บุคลิกภาพ 
- อารมณ์ 
- ค่านิยม 
- วงจรชีวิตของครัวเรือน 
- ประสบการณ์ในอดีต 

 เรามีชีวิตอยู่อย่างไร 
- กิจกรรม 
- ความสนใจ 
- ชอบหรือไม่ชอบ 
- ทัศนคติ 
- การบริโภค 
- ความคาดหวัง 
- ความรู้สึก 

การซื้อ 
- ซื้ออย่างไร 
- ซื้อเมื่อไหร่ 
- ซื้อที่ไหน 
- ซื้ออะไร 
- ซื้อใคร 

การบริโภค 
- บริโภคท่ีไหน 
- บริโภคกับใคร 
- บริโภคอย่างไร 

 
ที่มา : Hawkins, D. I., Best, R. J., & Coney, K. A. (2001). Consumer behavior. Building   
        marketing strategy (8th ed.). New York, NK: McGraw-Hill. 
 
 นอกจากน้ี อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539, หน้า 278-284)  ได้กล่าวถึง สังคมไม่มีครัว บทบาท
การใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิต และการจําแนกลักษณะของการดําเนินชีวิตดังต่อไปนี้ 
สังคมที่ไม่มีครวั (Kitchenless Society) 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 285)  สังคมในเมืองใหญข่องประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง 
มากมายจนกระทั่งกลายเป็นสังคมที่ไมม่ีครวั อาหารใส่ถุงพลาสติก ฟาสต์ฟู้ดตามห้างสรรพสินค้า และ
ภัตตาคารเกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องตามรูปแบบในการใช้ชีวิตแบบใหม่ 
ผู้หญิงออกทํางานนอกบ้านมากขึ้น เกิดค่านิยมในครอบครวัขึ้นใหม่ การไม่มีครอบครัวหรือการเป็นคน
โสด สิ่งเหล่าน้ีทําให้รูปแบบในการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จนทําให้เกิดสังคมไม่มีครัวขึ้น รูปแบบ
ของการใช้ชีวิตในปัจจุบันรวมกับสังคมไม่มีครัวว่าจะทําให้เกิดโอกาสทางการตลาดสําหรับ
อุตสาหกรรม เครื่องมือเคร่ืองใช้และอาหารข้ึนอย่างมากมาย การรักษาหรือเปลี่ยนการใช้ชีวิตจะต้อง
มีการบริโภคสินค้า ปัจจุบันน้ีครัวของแต่ละบ้านลดขนาดลงกว่าครึ่ง และผู้บริโภคใช้เวลาในครัวน้อย
กว่าห้องอ่ืนๆ ในบ้าน 
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ตัวอย่างการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน 
 1. บทบาททางสังคม (Social Role) คือโครงสร้างความสัมพันธ์ ของบทบาทในครอบครัว
ของไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก แต่เดิมผู้หญิงจะอยู่กลับบ้านและทําหน้าที่ตัดสินใจในเร่ืองราวต่างๆ 
ในบ้านของตนเอง สามีมักจะทําหน้าที่ในการที่จะตัดสินใจซื้อและซื้อของมาให้ ในปัจจบัุนผู้หญิงได้รับ
การศึกษาสูงข้ึนและออกไปทาํงานนอกบ้านมากขึ้น จึงทําให้ผู้หญิงมีบทบาทในการซื้อ และมีอํานาจ
ซื้อในอัตราที่สงูข้ึนในตลาด ซึง่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แก่รูปแบบของการใช้ชีวิตของครอบครัว
ไทย ในปัจจุบันน้ีสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวต่างมีบทบาทและอิทธิพลต่อการซื้อสิ่งของในครอบครัว
มากทีเดียว เมื่อมีการเลือกตัดสินใจในตราย่ีห้อของสินค้าใหญ่ๆ  กม็ักจะมีการร่วมกันตัดสินใจ 
 2. เวลาสําหรับการพักผ่อน (Leisure Time) ในปัจจุบันเราทํางานน้อยลงเหลือสัปดาห์ละ 5 
วัน ดังน้ัน “ปรัชญาในการพักผ่อน” น้ันมีบทบาทเป็นส่วนหน่ึงในรูปแบบสําหรับการใช้ชีวิต ซึ่งเราจะ
เห็นได้ว่าทุกวันน้ี คนไทยมีความต่ืนตัวเรื่องของกิจกรรมเพ่ือการพักผ่อนสูงข้ึนมาก สนใจการเที่ยว
ทะเล สนใจในศิลปกรรม สนใจในดนตรี การแสดง การรับประทานอาหาร เป็นต้น การเพ่ิมการ
พักผ่อนจะนําไปสู่รูปแบบในการใช้ชีวิตที่จะมีความแตกต่างไปจากเดิม ต้ังแต่การใช้ชีวิตในครอบครัว
รวมไปถึงการแต่งกายและใช้เคร่ืองทุ่นแรงต่างๆ 
  3. ช่วงเวลาของการใช้ชีวิต (Pace of Living) ซึ่งในขณะน้ีน้ันมีการเร่งช่วงเวลาของชีวิตกัน
มากข้ึน คนจะไม่เต็มใจที่จะรอเวลาที่จะตอบสนองความต่อต้องการสําหรับสินค้า หรือบริการต่างๆ 
ถึงแม้ว่าเค้าจะไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อก็ตาม แนวโน้มในทางสังคมและในทางจิตวิทยาดังกล่าวน้ีจะเพ่ิม
ความสําคัญของการให้สินเช่ือของนักการตลาด รวมไปถึงเคร่ืองยนต์ที่ใช้ในการบรรจุสนิค้า การผลิต
สินค้า และการประทับตราสินค้า เพ่ือให้ทนัต่อความต้องการของสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
เสมอ และเพ่ือให้สามารถสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ราคาก็จะตํ่าลงแต่การบริการดีขึ้น 
บทบาทของการใชช้ีวิต 
  รูปแบบสําหรบัการใช้ชีวิตของผู้บริโภคมี 2 บทบาทคือ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 260) 
 1. เป็นแรงจูงใจหลักให้มีการซื้อ (A Basic Motivator) เช่น ความต้องการในเร่ืองของการ
รักษาเพ่ิมพูนรูปแบบของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทําให้เกิดกิจกรรมทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และใช้
สินค้า ความต้องการที่จะตัดสินใจซื้อน้ีเกิดจาก เราคือใคร เราเป็นอะไร ปัญหาและโอกาสท่ีเรา
ประสบพบเจอในชีวิต 
 2. การเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการตัดสินใจ และผลจากการที่ผู้บริโภคทําการตัดสินใจที่
เก่ียวกับตัวสินค้าที่ก่อให้เกิดข่าวสารการจูงใจ และทัศนคติ ซึ่งข่าวสารน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลง
เสริมแรง (Reinforce) รูปแบบสําหรับการใช้ชีวิต เช่น การใช้ การประเมินผล วันหยุดในสุดสัปดาห์
อาจจะนําไปสู่การใช้ชีวิตในการท่องเที่ยว (Travel-Oriented-Lifestyle) ในระดับที่สูงกว่าเดิม 
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รูปแบบการใช้ชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถา้หากมีการเปลี่ยนในตัวบุคคลน้ันๆ ครอบครัว หรือกลุ่ม
อ้างอิง 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต (Lifestyle Changes) อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 260) 
  เมื่อเกิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ชีวิต มักจะทําให้เกิดปัญหาซึ่งมีรากฐานมาจาก
การบริโภค (Consumption-Related Problems) หรือเกิดโอกาสที่จะทําการตัดสินใจใหม่ ปัญหานี้
จะนําไปสู่กระบวนการที่มีความผันแปรและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ การ
เปลี่ยนแปลงนีเ้กิดขึ้นเพราะการที่ผู้บริโภคทําการตัดสินใจ หรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนขึ้นในตัวกําหนด
ของรูปแบบของการใช้ชีวิต เช่น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ค่านิยมจนทาํให้แบบดังกล่าวเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย 
  รูปแบบของการใช้ชีวิตบุคคลมิได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ภาพ
เปลี่ยน มากและสมํ่าเสมอคนจะต้องวิตกกังวลและอาจเกิดภาวะล้มเหลว (Frustration) ดังน้ันแบบ
ของการใช้ชีวิตน้ันจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและเป็นไปในรูปแบบรู้ตัวและแบบไม่รู้ตัว การเปลี่ยนแปลง
มากและ เป็นไปอย่างกะทันหัน มีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตเกิดขึ้นได้เฉพาะเหตุการณ์ต่างๆ เช่น 
สงคราม พายุ บาดเจ็บ แต่งงาน จบการศึกษา เด็กเกิด หย่า เปลี่ยนงาน และคูส่มรสตาย 
การจําแนกลักษณะของแบบการใช้ชีวิต  

รูปแบบในการใช้ชีวิตสามารถจําแนกตามลักษณะได้ ดังน้ี อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 
260) 
 1. ต่ืนตัวกับไม่ต่ืนตัว (Active Versus Passive) เช่น ผู้บริโภคเข้าร่วมในการเล่นกีฬา หรอืดู
คอนเสิร์ต รายการสด ส่วนแบบไม่ต่ืนตัวน่ันคือการที่ผู้บรโิภคดูโทรทัศน์ ฟังเพลงอยู่บ้าน  
 2. การโอ้อวดกับการส่วนตัว (Ostentations Versus Private) แบบแรกแสวงหาสัญลกัษณ์
แห่งความสําเร็จที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงข้ามกับแบบหลังน้ันคือการแสวงหาสินค้าที่ใช้เฉพาะตัว 
 3. ครอบครัวกับอาชีพ (Family Versus Private) แบบแรกคือการมีบุตรและใช้เวลากับ
กิจกรรมสําหรบัคนในครอบครัว แต่แบบหลงัคือการไม่มีบุตรและใช้เวลาเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน 
 4. ท้องถิ่นกับนครหลวง (Local Versus Cosmopolitan) คือแบบเข้าร่วมกับชมรมท้องถิ่น 
และแบบหลังเข้าร่วมกับโลกกว้าง 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า รูปแบบการดําเนินชีวิตจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลซึ่งข้ึนอยู่กับ
รูปแบบในการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถวัดรูปแบบการใช้ชีวิตโดยการใช้เคร่ืองมือในการวัด
คือ AIO น้ันคือ การวัดกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions) 
รูปแบบการดําเนินชีวิตจะถูกกําหนดไว้ปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ประสบการณ์ทีผ่่านมา 
ลักษณะที่ติดมาต้ังแต่เกิด และสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสิง่เหล่าน้ีมีผลต่อพฤติกรรม การบริโภคทุก
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คนจะมีการดําเนินชีวิตในแบบของตนเอง และจะได้รับการปรุงแต่งขัดเกลาโดยผ่านการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม ไปตามลําดับขั้นตอนของวงจรชีวิต 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการโฆษณาผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 
 1. สื่อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตและสื่อโฆษณาด้ังเดิม คือ สื่อโฆษณารูปแบบเก่าได้แก่ 
โทรทัศน์ วิทย ุและสิ่งพิมพ์ต่างๆ การที่สื่อโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและดูจะมี
อิทธิพลต้อผู้รับสารมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อสื่อโฆษณาแบบเก่าที่เคยใช้กัน 
พบว่าในต่างประเทศสื่อโฆษณาแบบด้ังเดิมลดลงอย่างมาก สวนทางกับสื่อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตที่มี
อัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จํานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีมากข้ึนเท่าตัวจนปัจจุบันมีจํานวนมากจนมี
การสร้างข้อมูลมัลติมีเดีย ไมว่่าจะเป็นด้านข่าวสาร ความบันเทิง และการโฆษณาสําหรบัสินค้า และ
บริการซึ่งมากกว่า 3 ล้านข้อมูล และตัว World Wide Web มีจํานวนทีเ่พ่ิมขึ้น (Pierre, 1996)  

การเพ่ิมขีดจํากัดของความสามารถของคอมพิวเตอร์ทําให้ตัวสื่อเองโดยธรรมชาติเปลี่ยนไป 
เทคโนโลยีและความต้องการท่ีเปลี่ยนไปของคนในสังคม ทําให้สื่อลดความเป็นมวลชนลงในขณะที่มี
การปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้บริโภคมากขึ้น การส่งเน้ือหาข่าวสารที่
เฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มผู้บรโิภคเฉพาะกลุ่ม ทําให้เปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานเก่ียวกับผู้บริโภค กล่าวคือมี
ความพยายามมากข้ึนในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ตนสนใจจริงๆ หรือเลือกสรรแล้ว และ
เช่นเดียวกันก็ป้องกันตนเองไม่ให้รับสารทีต่นไม่ต้องการ ซึ่งสื่ออินเตอร์เน็ตสามารถเข้ามาแทนที่ตรงน้ี
ได้เป็นอย่างดี และน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตได้ดีระดับ
หน่ึง (Pierre, 1996) 
 ความแตกต่างระหว่างสื่อโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตกับสื่อโฆษณาด้ังเดิม โลกธุรกิจปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลง การทําธุรกิจแบบด้ังเดิมที่มองเห็นการตลาดเชิงรวม กับการขายระบบเดียว การโฆษณา
ระบบเดียว อาจจะไม่ใช่ช่องทางเดียวในการทําธุรกิจ เน่ืองมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือความ
ต้องการของคนในสังคม วิธีชีวิตและการดํารงชีพของคนได้เปลี่ยนไป ภายใต้โลกใหมท่ี่เป็นการตลาด
แบบโลกาภิวัตน์ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะเห็นกิจกรรมในทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ  เกิดขึ้น
ตลอดเวลา สื่อโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเองถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ตอบสนองกับลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ต่อความต้องการของผู้บริโภค ให้ทนักับระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 
(Morgan, 1996) 
 2. องค์ประกอบในการโฆษณาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีวิธีการสร้างสรรค์ ประเภทของสิ่ง
ดึงดูด และรูปแบบการดําเนินงานได้ถูกพิจารณาและนําไปสร้างสรรค์ในโฆษณาจริง การออกแบบและ
ผลิตข่าวสารการโฆษณาเก่ียวข้องกับจํานวนกิจกรรม การเขียนข่าวสาร การพัฒนาภาพประกอบและ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ในการโฆษณา ในส่วนน้ี เราจะศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบในด้านที่มองเห็นและ 
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ออกเสียงได้ในโฆษณา การสร้างโฆษณาโดยผ่านอินเตอร์เน็ต องค์ประกอบพ้ืนฐานในการโฆษณาผ่าน
ทางสื่อจะประกอบไปด้วย องค์ประกอบข้อความ องค์ประกอบภาพน่ิง องค์ประกอบในด้าน
ภาพเคล่ือนไหว รูปแบบในด้านเสียง และการจัดวางตําแหน่ง (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2548) 
 2.1 องค์ประกอบด้านข้อความ ข้อความหรอืตัวอักษรถือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญใน
การสร้างสรรค์โฆษณาโดยผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบนําเสนอข้อมูลผ่านจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
นอกจากน้ันจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามท่ีต้องการ และยังสามารถกําหนด
ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ เป็นส่วนที่เก่ียวกับเน้ือหาของการโฆษณา โดยแสดงรายละเอียดอยู่ใน
หัวข้อและสวนของเนื้อหา หัวเร่ือง คือคําพูดที่อยู่ตําแหน่งที่ดีที่สุดของโฆษณา เป็นคําทีจ่ะถูกอ่านเป็น
ลําดับแรก และได้รับความสนใจมากทีสุ่ด หัวเรื่องมักจะใช้ตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุด โฆษณาส่วนใหญ่
พิจารณาว่าหัวเร่ืองเป็นส่วนที่สําคัญทีสุ่ดในการโฆษณา หน้าที่สําคัญของหัวเรื่องคือการดึงความสนใจ
ของผู้อ่าน (กิติมา เพชรทรัพย์, 2550) 
 2.2 องค์ประกอบด้านภาพนิ่ง ส่วนประกอบอัน ที่สองของโฆษณาทางซื้อโฆษณาโดยผ่านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ต ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้นเป็นต้น 
ภาพน่ิงนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานโฆษณามากกว่าข้อความหรือตัวอักษร ทั้งน้ีเน่ืองจากภาพจะให้ผล
ในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นในดีกว่า นอกจากน้ียังสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึง้
มากกว่าข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจํากัดทางด้านความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ท่านสามารถสือ่
ความหมายได้กับทุกชนชาติ (กิติมา เพชรทรัพย์, 2550) 
 2.3 องค์ประกอบในด้านภาพเคลื่อนไหว องค์ประกอบในการโฆษณาที่มีความสําคัญเป็น
อย่างมาก อันเน่ืองจากวิดีโอในระบบดิจิตอล สามารถนําเสนอข้อความหรือรูปภาพ ประกอบกับเสียง
ได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบที่ชนิดอ่ืนๆ (กิติมา เพชรทรัพย์, 2550) 

องค์ประกอบด้านภาพเคล่ือนไหวของโฆษณา คือ สัดส่วนที่มองเห็นได้มีอิทธิพลต่อโฆษณาที่ต้อง
ดึงดูดความสนใจของผู้ชม และศึกษาแนวคิด ข่าวสาร และภาพลักษณ์ จํานวนของส่วนประกอบที่
มองเห็นได้อาจจะต้องนํามารวมเพ่ือสร้างสรรค์โฆษณาที่ประสบความสําเร็จจากการตัดสินใจที่ต้อง
ดําเนินการจะเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ พรีเซ็นเตอร์ ลําดับการนําเสนอ การสาธิต รวมไปถึงสถานที่ถ่าย
ทํา ลักษณะเฉพาะหรือความเฉลียวฉลาดของผู้ที่ปรากฏในโฆษณา และปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ แสง กราฟิก 
สีและสญัลักษณ์ (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2548) 
 2.4 องค์ประกอบด้านเสียง โดยจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล โดยใช้โปรแกรมที่
ออกแบบมา โดยเฉพาะสําหรับทํางานด้านเสียง หากในงานโฆษณาการใช้เสียงที่เร้าใจและสอดคล้อง
กับเน้ือหาในการนําเสนอ จะช่วยให้โฆษณานั้นเกิดความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน (กิติมา เพชรทรัพย์, 
2550) 
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สัดส่วนของส่วนประกอบทางด้านเสียงในโฆษณาเก่ียวข้องกับเสียงดนตรีและเสียงประกอบ 
โดยเสียงจะใช้ในวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะได้ยินผ่านการพูดของนักพากย์หรือพรีเซนเตอร์ การ
สนทนา ระหว่างคนหลายๆ คนที่ปรากฏในโฆษณา 

ดนตรี เป็นส่วนที่สําคัญในโฆษณา และมีบทบาทท่ีสําคญัที่หลากหลาย ในโฆษณาจํานวนมาก 
ดนตรีก่อให้เกิดความสบายใจ หรือช่วยสร้างอารมณ์ที่เหมาะสม (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2548) 
 2.5 การจัดวางตําแหน่ง ขนาดที่ส่วนประกอบของทุกโฆษณาผ่านสื่อล้วนมีความสําคญั ปัจจัย
สําคัญที่จะผสมผสานระหว่างสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีเข้าสู่โฆษณาที่สมบูรณ์จะทําได้อย่างไร การจัดวาง
ตําแหน่งหรือเรียกว่า Layout คือการจัดวางตําแหน่งต่างๆ ของโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ โดยพิจารณา
จากผู้ใช้ ทําสิ่งใดเมื่อเข้าดูหน้าเว็บไซต์ และมองเห็นอะไร ความสนใจของผู้ใช้ อยู่ที่จุดใด สามารถ
โฆษณาในพ้ืนที่น้ีโดยไม่ขัดขวางการใช้งานของผู้ใช้ ทําใหห้น้าเว็ปไซต์ดูสะอาดตา ไม่รุงรังและชวนให้
ใช้งาน (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2548) 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การนําเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของการโฆษณาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคให้ทันกับ
เทคโนโลยีการการสื่อสารที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยองค์ประกอบในการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ประกอบไปด้วย 1) องค์ประกอบด้านข้อความ 2) องค์ประกอบด้ารภาพน่ิง 3) องค์ประกอบด้าน
ภาพเคล่ือนไหว 4) องค์ประกอบด้านเสียง 5) การจัดวางตําแหน่ง  

 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 
 การตัดสินใจซือ้ (Decision Making) คือ การที่บุคคลจะกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากใน
ทางเลือกที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องทําการตัดสินใจในทางน้ันๆ ของสินคา้หรือจะเป็นการบริการน้ันอยู่
เสมอ โดยที่เขาจะสามารถเลอืกสินค้าหรือการบริการจากข้อมูลที่มีอยู่น้ันเพ่ือ ข้อจํากัดสถานการณ์ 
การตัดสินใจซึง่จะเป็นกระบวนการที่สําคัญซึ่งอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 
2550, หน้า 46) 
ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process)  
 ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เป็นลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค โดยมีลําดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อ 5 ขั้นตอน
สําหรับผู้บริโภค ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2514, หน้า 145) 
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 2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ผู้บริโภคจะ
เร่ิมหาหนทางเพ่ือที่จะแก้ไข จากการหาข้อมูลเพ่ิมเติมน้ันเพ่ือที่จะนํามาช่วยในการตัดสินใจ  
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลมาจากขั้นตอน
ที่ 2 แล้ว จะทาํการประเมินทางเลือกและทําการตัดสินใจเลือกทางที่คดิว่าดีที่สุดแล้ว วิธีการที่
ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกคือ การเปรียบเทียบข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับคุณสมบัติของสินค้าแต่
ละอย่าง และคดัสรรในการทีจ่ะเลือกตัดสินใจซื้อจากหลายตรายี่ห้อให้เหลือตราย่ีห้อเดียว ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับความเช่ือ ค่านิยมและศรัทธาในตราสินค้าน้ัน จะขึ้นกับประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ีเคย
ประสบมา ในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถงึทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ด้วย 
 4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Making) โดยปรกติแล้วผู้บริโภคในแต่ละบุคคลจะต้องการ
ข้อมูลและระยะเวลาในการท่ีจะตัดสินใจเลอืกสินค้าอย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งมีความแตกต่างกัน คือ สินค้า
บางอย่างต้องการจํานวนข้อมูลมาก และจะต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบกันนาน แต่บางสินค้า
ผู้บริโภคก็ไม่จาํเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจมากนกั 
 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลงัจากได้ซื้อสินค้าแล้วน้ัน ผู้บริโภค
จะได้รับประสบการณ์ในการบริโภคซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรืออาจจะไม่พอใจก็ย่อมได้ ถ้าพอใจ
ผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆ ของสินค้าจนทําให้เกิดการซื้อซ้ําในอนาคต หรืออาจแนะนําให้เกิด
ลูกค้ารายใหม่ได้ แต่ถ้าหากไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจจะเลิกซื้อสินค้าน้ันอีกเลย และอาจเกิดผลเสีย
ต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ทําให้ลูกค้าซื้อสินค้าลดลงตามไปด้วย 

อาจกล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันจะเป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกับ กระบวนการใน
ตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคท้ัง 5 ขั้นตอน ดังที่แสดงใน ภาพที่ 2.1 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 
ขั้นตอนของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ 1) การที่ตระหนักได้ถึงปัญหาหรือความต้องการ 2) การเสาะแสวงหา
ข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ ปัจจัยดังกล่าวจะมีผล
ต่อความรู้สึก ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการในตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังจากการซื้อ  
 
2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทัศนคติ 
 ณัชญ์ธนัน พรมมา (2556) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้ทําการศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน จากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่ใสใ่จในการเลือกรับประทาน
อาหารเพ่ือสุขภาพ โดยมีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปัจจัยส่วน
ใหญท่ี่นึกถึงเป็นอันดับแรก คอื การเลือกอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ือประโยชน์ด้านสุขภาพและผู้บริโภคคิด
ว่าสาเหตุที่ทําให้ผู้คนทั่วไปไมค่่อยให้ความสาํคัญกับอาหารเพ่ือสุขภาพคือ ราคาที่สูงกว่าอาหารทั่วไป 
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ทั้งน้ี ผู้บริโภคท่ีซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพมักมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ ตํ่ากว่า 3000 บาท ผลงานวิจัย
พบว่า งานวิจัยน้ียืนยันความถูกต้องของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ซึ่งกล่าวไว้ว่า
ปัจจัยด้านทัศนคติ การรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤติกรรม และปัจจัยด้านการคอยตามกลุ่ม
อ้างอิง มีผลต่อความต้ังใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ผลการวิจัยคร้ังนี้พบอีกว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ความ
ยุ่งยากและความกังวลสุขภาพ มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพเช่นกัน 
 ธนากร วงษ์พาสกลาง (2559) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ทัศนคติ
และการดําเนินชีวิต มีผลต่อการตัดสินใจซือ้อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งในกรุงเทพ” ผลการวิจัยพบว่า  
1.) ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดไม่ส่งผลใหตั้ดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งในกรุงเทพ 2.) ทัศนคติ
ส่งผลให้ตัดสินใจซื้ออาหารสาํเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพ ทั้งในด้านของความรู้ความเข้าใจที่
มีต่ออาหาร สําเร็จรูปแช่แข็งว่ามีผลในแง่บวกเข้าใจถึงข้อดีของอาหารสําเร็จรูป ความรู้สึกปลอดภัย
ของอาหารสําเร็จรูปที่ได้มาตรฐานในปัจจุบัน รวมไปถึงพฤติกรรมการเลอืกบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่
แข็งในปัจจุบันที่ผู้บริโภคส่วนใหญม่ักจะบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแทนอาหารปรุงสด 3.) การ
ดําเนินชีวิตส่งผลให้ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพ ทั้งในด้านกิจกรรมที่
มักจะบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งอยู่เสมอ ความสนใจในนวัตกรรมด้านอาหารท่ีช่วยอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินชีวิตได้ รวมไปถึงความคิดเห็นว่าอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งช่วยให้การดําเนินชีวิต
สะดวกสบายขึ้นได้ สรุปว่าปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านการดําเนินชีวิตส่งผลให้ตัดสินใจซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งในกรุงเทพ มีเพียงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ไม่ส่งผลให้ตัดสนิใจซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งในกรุงเทพ มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

อาลิสา วีระนพรัตน์ และ ณกัษ์ กุลสิร์ (2557) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติ
และพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่ออาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้ทําการศึกษาผู้บริโภคท่ีเคย
ซื้ออาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ชายและหญิง จํานวน 400 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
1) ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มผีลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ธัญพืช 2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่ออาหารธัญพืชที่มีต่อสุขภาพกับพฤติกรรมการบริอาหารธัญพืช 4) 
ความรู้ความเข้าใจธัญพืชที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช และศึกษาทัศนคติด้าน
ส่วนผสมการตลาด ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ในเขตกรุงเทพมหานครได้ 
จากการวิจัยพบว่า 1.) รูปแบบการดําเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรมที่ส่งเสริมสขุภาพ ความสนใจเรื่อง
สุขภาพ ความคิดเห็นเรื่องสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ในเรื่อง
จํานวนคร้ังที่ซื้อในรอบ 3 เดือน ในระดับตํ่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 2.) การรับรู้ต่อ
อาหารธัญพืชที่มีผลต่อสขุภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชในด้านจํานวน
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ครั้งที่ซื้อ ในรอบ 3 เดือน มคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3.) ความรู้ความเข้าใจต่ออาหารธัญพืชแตกต่างกัน จะทําให้มพีฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ธัญพืชด้านจํานวนคร้ังที่ซื้อในรอบ 3 เดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4.) 
ทัศนคติด้านส่วนผสมการตลาด สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภค ด้านจํานวนคร้ังที่ซื้อในรอบ 3 
เดือนได้ ตัวแปรที่มีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ได้แก่ ทัศนคติด้าน
การส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิจัยที่เก่ียวข้องกับการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
วิภาดา ทิพยาวิรุฬห์ และ ณกัษ์ กุลสิร์ (2557) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “สือ่ดิจิตอลท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด” ได้ทําการศึกษาผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ใช้งานสื่อดิจิตอลประเภทต่างๆในการเข้าถึงข้อมูล จํานวน 400 คน ผลวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คนที่มีอิทธิพลมากที่สดุในการใช้สื่อดิจิตอลคือตนเอง โดยผู้บริโภคมีการรับรู้
ข้อมูลผ่านสื่อดิจิตอลระดับมาก มีรูปแบบการดําเนินชีวิตในด้านความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนด้านความ
สนใจและกิจกรรมอยู่ในระดับมาก มีการตอบสนองต่อสื่อดิจิตอลในด้านความต้ังใจ ความสนใจ ความ
ต้องการ และการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก โดยที่ผู้บริโภคมีระดับในการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีการ
ตอบสนองในการที่จะเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดนั้นแตกต่างกันออกไป ส่วนการรับรู้ข้อมูลของ
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อสื่อดิจิตอลในทุกด้าน ส่วนรปูแบบการดําเนินชีวิต ด้าน
กิจกรรมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตอลด้านระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อวัน พฤติกรรมการ
ใช้สื่อดิจิตอลในด้านความถี่ต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์ในการตอบสนองกับสื่อดิจิตอลทางด้านความ
ต้ังใจและความต้องการ 

วิจัยที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจซื้อ 
กตัญญู คณิตศาตรานนท์ (2558) ได้ศึกษาเรือ่ง “การรับรู้คุณภาพและการสื่อสารทาง

การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทผักออร์แกนิกของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ได้ทําการศึกษาผู้บริโภคท่ีเคยใช้รู้จักสนิค้าประเภทผักออแกนิกในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน จากผลการศึกษาจะพบว่า การรับรู้คุณภาพสินค้าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์ประเภทผักออร์แกนิก และการสื่อสารทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทผักออร์แกนิ นอกจากน้ีผลจากการศึกษายังพบว่า การรับรู้คุณภาพสินค้าและการ
สื่อสารทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน  
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บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 
เน้ือหาของบทน้ีเป็นการอธิบายถึงวิธีการวิจัยสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี ซึง่ใช้การวิจัยเชิง

ปริมาณ ซึ่งมีตัวแปรที่ศึกษาคอื ตัวแปรอิสระคือ ทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต การ
โฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดประชากรและ
ตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผลข้อมูล และวิธีการทางสถิติ
สําหรับใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กําหนดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 
 
3.1  การออกแบบงานวิจัย 
 งานวิจัยน้ีผู้จัดทําได้ทําวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล สําหรับการรวบรวมข้อมูลให้
สอดคล้องกับเน้ือหาที่กล่าวไว้ ข้างต้นในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 400 ชุด กําหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชากรท้ังเพศชายและเพศหญิง ที่บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 
3.2  ประชากร และการเลือกตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ประชากรท้ังเพศชายและเพศหญิงทึ่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี จนถงึ 41 ปี
ขึ้นไป ที่บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นช่วงวัยที่สามารถเข้าถึงสื่อ
อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ กลุม่ประชากรตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้น 400 คน ในกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยได้ทําการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน โดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนที่ระดับร้อยละ  ± 5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้น้ัน ผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้ลักษณะกลุ่มที่เลือกน้ัน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 
3.3  เครื่องมือสําหรบัการวิจัย 
 การใช้แบบสอบถามของผู้วิจัยน้ันก็เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง 
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. ทําการศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
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2. สร้างแบบสอบถามเพ่ือที่จะสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ คือ ข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อโฆษณาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา้
อาหารเพ่ือสุขภาพ 

3. มอบแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นมา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะปรับปรุงแก้ไขความ
เหมาะสมของข้อมูลแบบสอบถาม 

4. ทําการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแบบสอบถามและนําเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้งหน่ึง เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนที่จะแจกแบบสอบถาม 

5. นําแบบสอบถามไปทดลองแจกกับตัวอย่างจํานวน 40 รายเพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น 
6. ทําการปรับปรุงและนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 
7. แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ 

 
3.4  ความเชือ่ม่ัน และความตรงเน้ือหา 
 การตรวจสอบเน้ือหา ผู้วิจัยได้ทําการนําเสนอแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีตรงกับเร่ืองที่จะ
ศึกษา 
 การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยได้พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) คือค่าความเช่ือมั่นรวม 0.934 ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.7 จึงสรุปได้ว่า
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้มีความเช่ือมั่น สามารถถูกตําไปใช้ในการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ (ศิวบูรณ์ ธนานุกุลชัย, 2554) 
 
ตารางที่ 3.1 : ตารางค่าอัลฟ่าแสดงความเช่ือมั่น  
 

ตัวแปร ค่าความเชื่อม่ัน 
Cronbach’s Alpha n=40 

ค่าความเชื่อม่ัน 
Cronbach’s Alpha n=400 

ทัศนคติต่อสุขภาพ .779 .859 
รูปแบบการดําเนินชีวิต .808 .834 
การโฆษณาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

.896 .929 

การตัดสินใจซือ้ .791 .918 
รวม .934 .954 
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 ผลจากการตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นของคําถามแต่ละประเด็นและค่าความเช่ือมั่นรวมอยู่ที่
ระหว่างค่า 0.7-1.00 และนอกจากน้ีแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนยังได้ผ่านการตรวจสอบเน้ือหา จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จงึสรุปว่าแบบสอบถามท่ีได้สามารถที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมลู 
(ศิวบูรณ์ ธนานุกุลชัย, 2554) 
 
3.5  สถิติและการวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้ทําวิจัยได้กําหนดค่าสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังน้ี คือ 
1. สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ คา่เฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปและคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ 
2. สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่

เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวเดียว กับตัวแปรหลายตัวซึ่งในที่น้ีคือ

ความสัมพันธ์ระหว่าง การตัดสินใจซื้อ กับทศันคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต การโฆษณาผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างที่ตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตาม ดังน้ัน
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regressions) (ศิวบูรณ์ ธนานุกุลชัย, 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 
บทน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมุติฐานที่เก่ียวข้องกับตัวแปรแต่ละตัว ซึ่ง

ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีคําตอบครบถ้วน จํานวน 400 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  สรุปผลข้อมลูด้านประชากรศาสตร์  
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาด้านตัวแปรทัศนคติต่อสุขภาพ 
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาด้านตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิต 
ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาด้านตัวแปรการโฆษณาผ่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
ส่วนที่ 5 ผลการศึกษาด้านตัวแปรการตัดสินใจเลือกซื้อ 
ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติุฐานของแต่ละสมมุติฐาน 
ส่วนที่ 7 ผลสรุปการทดสอบสมมุติฐาน 
 
สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์  
Mean   หมายถึง ค่าเฉลี่ย  
SD   หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
t   หมายถึง ค่าสถิติในการทดสอบสมมุติฐาน  
B  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนน

ดิบ  
Beta  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนน 

มาตรฐาน  
sig  หมายถึง ค่าที่ใช้ในการตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่สามารถใช้ในการ 

พยากรณ์  
R Square  หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิการกําหนด  
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4.1  สรุปผลขอ้มูลด้านประชากรศาสตร ์
 
ตารางที่ 4.1 : แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 166 41.50 
หญิง 234 58.50 
รวม 400 100 

 
ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่น้ันเป็นเพศหญิง จํานวน 234 

คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.50 และรองลงมาเป็น เพศชาย จํานวน 166 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.50  
 

ตารางที่ 4.2 :  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 ป ี  8 2.00 
20 - 25 ปี 143 35.75 
26 - 30 ปี 49 12.25 
31 - 35 ปี 47 11.75 
36 - 40 ปี 39 9.75 
ต้ังแต่ 41 ปี ขึ้นไป 114 28.50 
รวม 400 100 

 
ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 - 25 ปี 

จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 อันดับที่สองมีอายุต้ังแต่ 41 ปี ขึน้ไป จํานวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.50 อันดับสามมีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 อันดับสี่มี
อายุระหว่าง 31 - 35 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 อันดับห้ามีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี 
จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และอันดับสุดท้ายมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.00 
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ตารางที่ 4.3 :  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 121 30.25 
ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 250 62.50 
ปริญญาโท 29 7.25 
รวม 400 100 

 
ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าจํานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 อันดับที่สองมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 อันดับสุดท้ายมีระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.25 

 
ตารางที่ 4.4 : แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ  26 6.50 
พนักงานเอกชน 194 48.50 
แม่บ้าน /  พอ่บ้าน  28 7.00 
ธุรกิจส่วนตัว /  เจ้าของ
ธุรกิจ 

75 18.75 

นิสิต /  นักศึกษา  65 16.25 
อ่ืน ๆ 12 3.00 
รวม 400 100 

 
ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นพนักงาน

เอกชนจํานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 อันดับสองมีอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของธุรกิจ 
จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 อันดับสามมีอาชีพเป็นนิสิต หรือนักศึกษา จํานวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.25 อันดับสี่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน หรือพ่อบ้าน จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 
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อันดับห้ามีอาชีพเป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และอันดับ
สุดท้ายมีอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

 
ตารางที่ 4.5 : แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อ 

       เดือน 
 

ระดับรายได้ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาท 

29 7.25 

10,001 - 20,000 บาท 171 42.75 
20,001 - 30,000 บาท 110 27.50 
30,001 - 40,000 บาท 38 9.50 
มากกว่า 41,000 บาท ขึน้
ไป 

52 13.00 

รวม 400 100 
 
ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับรายได้อยู่ในช่วง

10,001 – 20,000 บาท จํานวน 171 คน คดิเป็นร้อยละ 42.75 อันดับที่สองมีระดับรายได้อยู่ในช่วง 
20,001 – 30,000 บาท จํานวน 110 คน คดิเป็นร้อยละ 27.50 อันดับที่สามมีระดับรายได้อยู่ในช่วง
มากกว่า 41,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 อันดับที่สี่มรีะดับรายได้อยู่ในช่วง 
30,001 – 40,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และอันดับสุดท้ายมีระดับรายได้อยู่
ในช่วงตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 
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ตารางที่ 4.6 : แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามความถ่ีในการ 
      รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 
ความถ่ีในการรับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพ 
จํานวน ร้อยละ 

รับประทานทุกวัน 49 12.25 
1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์  169 42.25 
1 – 2 ครั้งต่อเดือน 102 25.50 
3 – 4 ครั้งต่อเดือน  25 6.25 
มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน 42 10.50 
อ่ืน ๆ 13 3.25 

รวม 400 100 
 

ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับประทาน 1 – 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 อันดับที่สองรับประทาน 1 – 2 ครั้งต่อเดือน จํานวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 อันดับที่สามรับประทานทุกวัน จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25
อันดับที่สี่รับประทานมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 อันดับที่ห้า
รับประทาน 3 – 4 ครั้งต่อเดือนจํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอันดับสุดท้ายอ่ืน ๆ จํานวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 

 
ตารางที่ 4.7 : แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามแหล่งที่ซื้อ 
 

แหล่งที่ซื้อ จํานวน ร้อยละ 
ทําเองที่บ้าน  151 37.75 
อินเตอร์เน็ต (เฟสบุ๊ค อินสต
ราแกรม ไลน์ อ่ืน ๆ)  

50 12.50 

ร้านอาหาร  118 29.50 
ร้านสะดวกซื้อ  81 20.25 

รวม 400 100 
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ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะทําเองที่บ้าน จํานวน 151 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 อันดับที่สองเลือกซื้อจากร้านอาหาร จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.50 อันดับที่สามเลือกซื้อจากร้านสะดวกซื้อ จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 และอันดับ
สุดท้ายเลือกซือ้จากอินเตอร์เน็ต )เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ไลน์ อ่ืนๆ(  จํานวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 
12.50 

 
ตารางที่ 4.8 : แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามระดับราคาอาหารเพ่ือ 

       สุขภาพ 
 

ระดับราคาอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 50 บาท  41 10.25 
50 – 100 บาท  199 49.75 
101 – 150 บาท  103 25.75 
151 บาทข้ึนไป  57 14.25 

รวม 400 100 
 
ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะสามารถซื้อได้ที่ระดับ

ราคา 50 – 100 บาท จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 อันดับที่สองซื้อที่ระดับราคา 101 – 
150 บาท จํานวน 103 คน คดิเป็นร้อยละ 25.75 อันดับที่สามซื้อที่ระดับราคา 151 บาทข้ึนไป 
จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 และอันดับสุดท้ายซื้อที่ระดับราคาตํ่ากว่า 50 บาท จํานวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 
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4.2  ผลการศกึษาด้านตัวแปรทัศนคติต่อสุขภาพ 
 
ตาราง 4.9: การแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของทัศนคติต่อสุขภาพ 
 

ทัศนคติต่อสขุภาพ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1.ท่านคิดว่าการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ
สามารถป้องกันโรคหรือรักษาโรค 

4.17 0.685 มาก 

2.ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพสดสะอาดและปลอด
สารพิษ 

4.16 0.703 มาก 

3.ท่านรู้สึกว่าการบรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพเป็น
เร่ืองง่ายและไม่ยุ่งยาก 

3.66 0.955 มาก 

4.ท่านรู้สึกว่าอาหารเพ่ือสุขภาพมีรสชาติถูกปาก 3.53 0.914 มาก 

5.ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ใช้สารปรุงแต่งที่
เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ผงชูรส 

3.79 0.895 มาก 

6.ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีการระบุแคลอรี่ที่
ชัดเจน 

3.40 1.085 ปานกลาง 

7.ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีวัตถุดิบที่สดสะอาด
อยู่เสมอ 

4.08 0.760 มาก 

8.ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายเท่าน้ัน 

3.74 0.846 มาก 

รวม 3.82 0.614 มาก 
 

ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.9 จะแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็
โดยรวมต่อทัศนคติต่อสุขภาพในระดับความเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.82 เมื่อวิเคราะห์
เป็น รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากทีสุ่ดเป็นอันดับแรก ได้แก่ ท่านคิดว่าการรับประทานอาหาร
เพ่ือสุขภาพสามารถป้องกันโรคหรือรักษาโรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือท่านคิดว่าอาหาร
เพ่ือสุขภาพสดสะอาดและปลอดสารพิษ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ถัดมาคือท่านเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีวัตถุดิบที่สดสะอาดอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ท่านเลือกรับประทานอาหารท่ีมีการระบุแคลอรี่ที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
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4.3  ผลการศกึษาด้านตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิต 
 
ตาราง 4.10 : การแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของรูปแบบการ 

       ดําเนินชีวิต 
 

รูปแบบการดําเนนิชีวิต ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1.ท่านออกกําลังกายเป็นประจํา 3.20 0.993 ปานกลาง 

2.ท่านมักจะเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬา เช่น ว่ายน้ํา โยคะ 
ฟุตบอล 

2.93 1.205 ปานกลาง 

3.ท่านตรวจสุขภาพประจําปีอย่างสมํ่าเสมอ 3.15 1.254 ปานกลาง 

4.ท่านสนใจข่าวสารที่เก่ียวกับการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

3.73 0.884 มาก 

5.ท่านสนใจข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย 3.81 0.836 มาก 
6.ท่านติดตามข่าวสารการรับประทานอาหารท่ีส่งผล
เสียต่อสุขภาพ 

3.74 0.878 มาก 

7.ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพช่วยป้องกันโรค 4.01 0.736 มาก 
8.ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพไม่ยุ่งยากเกินไป
สําหรับการรับประทาน 

3.67 0.868 มาก 

9.ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพอร่อยเท่ากับอาหาร
ทั่วไป 

3.40 0.955 ปานกลาง 

10.ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพช่วยให้รูปร่างดี 3.88 0.820 มาก 
รวม 3.55 0.606 มาก 

 
ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.10 จะแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

โดยรวมต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตในระดับความเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.55 เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรกได้แก่ ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือ
สุขภาพช่วยป้องกันโรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพช่วยให้
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รูปร่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ถัดมาคือทา่นสนใจข่าวสารเก่ียวกับสุขภาพร่างกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีคา่เฉลี่ยน้อยที่สดุคือท่านมักจะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เช่น ว่ายน้ํา โยคะ 
ฟุตบอล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93  
 
4.4  ผลการศกึษาด้านตัวแปรการโฆษณาผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 
 
ตาราง 4.11 : การแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการโฆษณาผ่าน 

       ระบบอินเตอร์เน็ต  
 

การโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1.ท่านสนใจโฆษณาที่มีข้อความบอกรายละเอียดของ
โฆษณา 

3.90 0.818 มาก 

2.การใช้ข้อความท่ีมีลักษณะเป็นคําถามที่น่าสนใจทํา
ให้ท่านรู้สึกสนใจในโฆษณาน้ัน 

3.72 0.853 มาก 

3.การใช้ภาพเป็นส่วนประกอบทําให้โฆษณานั้น
น่าสนใจมากขึน้ 

4.12 0.729 มาก 

4.ท่านเลือกให้ความสนใจกับโฆษณาที่มี
ภาพประกอบ 

3.97 0.827 มาก 

5.ท่านสะดุดตากับโฆษณาที่มีกราฟิกท่ีทันสมัยเป็น
ส่วนประกอบของโฆษณา 

3.99 0.780 มาก 

6.การใช้ภาพสินค้าทําให้ท่านเกิดความสนใจใน
โฆษณา 

4.06 0.718 มาก 

7.โฆษณาที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวเป็นตัวการ์ตูนทําให้
ท่านจดจําได้ง่าย 

3.93 0.815 มาก 

8.โฆษณาที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวของสินค้าจะทําให้การ
โฆษณามีความน่าสนใจ 

4.04 0.761 มาก 

9.ภาพเคลื่อนไหวที่เก่ียวกับธรรมชาติจะช่วยทําให้
โฆษณานั้นมีความน่าสนใจ 

3.89 0.810 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) : การแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการโฆษณา 
   ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

 
การโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

10.โฆษณาที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ทําด้วยกราฟิกที่
ทันสมัยทําให้โฆษณามีความน่าสนใจ 

4.07 0.766 มาก 

11.เสียงเพลงประกอบโฆษณาที่กําลังดังอยู่ใน
ปัจจุบันจะช่วยทําให้ท่านจดจาํโฆษณานั้นได้ 

3.98 0.752 มาก 

12.การโฆษณาที่ใช้เสียงดนตรีที่มีความหมายเข้ากับ
สินค้าทําให้จดจําได้ง่าย 

4.16 0.763 มาก 

13.ท่านจะให้ความสนใจกับโฆษณาที่ใช้เสียงดนตรีที่
มีความต่ืนเต้น 

3.76 0.847 มาก 

14.ท่านจะให้ความสนใจกับโฆษณาที่ใช้เสียงดนตรีที่
ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย 

3.87 0.826 มาก 

15.โฆษณาที่วางอยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์ ทําให้
โฆษณานั้นมีความสะดุดตา 

3.83 0.843 มาก 

16.ท่านจะให้ความสน ใจ การโฆษณาที่อยู่ด้าน
ซ้ายมือของเว็บไซต์ 

3.35 0.897 ปากลาง 

17.การวางโฆษณาอยู่ด้านขวามือของเว็บไซต์ ง่ายต่อ
การสังเกต 

3.52 0.881 มาก 

18.ท่านจะให้ความสนใจกับโฆษณาที่เปิดขึ้นเอง
หลังจากการเข้าเว็บไซต์ (Pop-up) 

3.10 1.185 ปานกลาง 

รวม 3.85 0.560 มาก 
 

ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.11 จะแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมต่อการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในระดับความเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลีย่รวมเท่ากับ 
3.85 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ การโฆษณาที่
ใช้เสียงดนตรีที่มีความหมายเข้ากับสินค้าทําให้จดจําได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือการใช้
ภาพเป็นส่วนประกอบทําให้โฆษณานั้นน่าสนใจมากข้ึน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ถัดมาคือโฆษณาที่ใช้
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ภาพเคล่ือนไหวที่ทําด้วยกราฟิกที่ทันสมัยทาํให้โฆษณามีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลีย่น้อยที่สุดคือ ท่านจะให้ความสนใจกับโฆษณาที่เปิดขึ้นเองหลังจากการ
เข้าเว็บไซต์ (Pop-up) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 

 
4.5  ผลการศกึษาด้านตัวแปรการตัดสินใจเลือกซ้ือสนิค้า 
 
ตาราง 4.12 :  การแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจ 

        เลือกซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพ  
 

การตัดสนิใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1.ท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพเพราะเป็น
อาหารท่ีมีประโยชน์ทางโภชนาการ 

4.19 0.722 มาก 

2.ท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ือป้องกันโรค
หรือรักษาโรค 

3.98 0.799 มาก 

3.ท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือต้องการมี
สุขภาพที่ดี 

4.17 0.781 มาก 

4.ท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือต้องการ
ลดนํ้าหนัก 

3.69 1.036 มาก 

5.ท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ โดยได้รับ
ข้อมูลผ่านการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

3.55 0.943 มาก 

6.ท่านได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
เพ่ือสุขภาพ 

3.89 0.967 มาก 

7.ท่านตัดสินใจซื้อเพราะสามารถหาซื้อได้สะดวก 4.01 0.818 มาก 

8.ท่านพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ท่านตัดสินใจซื้อแล้ว ท่าน
จะเลือกซื้อซ้ําอีกในอนาคต 

3.89 0.871 มาก 

9.วิถีชีวิตของท่านมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

3.92 0.842 มาก 

)ตารางมีต่อ(  
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ตาราง 4.12 (ต่อ) : การแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ 
             ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ  

 
การตัดสนิใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

10.ท่านมักจะตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ
ด้วยตัวของท่านเอง 

4.16 0.828 มาก 

รวม 3.95 0.656   มาก 
 

ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.12 จะแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมการตัดสินใจเลือกซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพในระดับความเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
3.95 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ ท่านตัดสินใจ
ซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพเพราะเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ทางโภชนาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมา
คือท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือต้องการมีสุขภาพที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ถัดมาท่าน
มักจะตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพด้วยตัวของท่านเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามลําดับ ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ทา่นตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ โดยได้รับข้อมูลผ่านการโฆษณาผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 

 
4.6  ผลการทดสอบสมมุติฐานของแต่ละสมมุติฐาน 
 
 เป็นการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือทดสอบตัวแปรที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ 
จํานวน 3 สมมติุฐาน ตัวแปรอิสระได้แก่ ทศันคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต การโฆษณาผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ตัวแปรตามคือ การตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ทําการวิเคราะห์ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 ข้อมูลด้านทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ  
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ตารางที่ 4.13 : แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต การ 
         โฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ 

 
ตัวแปรอิสระ B Beta  t sig 
ทัศนคติต่อสุขภาพ 0.224 0.209 4.028 .000 
รูปแบบการดําเนินชีวิต 0.180 0.166 3.038 .003 
การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 0.485 0.414 9.048 .000 

      R2 = .453, F = 109.489, P*<0.05  
 

ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบ
การดําเนินชีวิต การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ แสดง
ให้เห็นว่าทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อ การ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significant ที่ 
0.000 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงเส้นพบว่า ทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต การ
โฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ
การตัดสินใจซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพ การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ f = 109.489 ค่า Sig. = 0.000 
แสดงว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมี อิทธิพลต่อตัวแปรตาม  

เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R Square = .453) ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงเส้น พบว่า ทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผล
ต่อตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ สามารถอธิบาย ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ได้ประมาณร้อยละ 45.3 ที่เหลืออีกร้อยละ 54.7 เป็นผลจากตัวแปรอ่ืน ๆ ที่
ไม่ได้นํามาใช้ในการพิจารณา ซึ่งทัศนคติต่อสุขภาพ ส่งผลในการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ที่  
t = 4.028 รูปแบบการดําเนินชีวิตส่งผลในการตัดสินใจซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพ ที่ t = 3.038 และการ
โฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่งในต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ที่ t = 9.048 

เมื่อพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ พบว่า การ
โฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Beta=0.414) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ รองลงมา
คือ ทัศนคติต่อสุขภาพ (Beta=0.209) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ตามด้วยรูปแบบ
การดําเนินชีวิต (Beta=0.166) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ตามลําดับ  
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4.7  สรุปผลทดสอบสมมุติฐาน 
 
ตาราง 4.14 :  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 
 ผลจากการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมุติฐานคือ สมมุติฐานที่ 1 ทัศนคติต่อ
สุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สมมุติฐานที่ 2 
รูปแบบการดําเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
และ สมมุติฐานที่ 3 การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐานที ่1 ทัศนคติต่อสุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมุติฐานที ่2 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที ่3 การโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ตมีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 



บทที่ 5 
การอภิปรายผล 

 
 การศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้
ศึกษาเรื่องทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลอืกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล จากกลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคคลทั่วไปทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เคยบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหคุูณ (Multiple Regression Analysis) (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2550) การอภิปรายผล
ศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การนําผลการศึกษาไปใช้ในทางปฏิบัติ
และข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 
5.1  สรุปผลการศึกษาภาพรวม 
 ผลจากการศึกษาด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงค์มี
ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผลสรุปข้อมูลด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จํานวน 234 คน รองลงมาเป็น เพศชาย จํานวน 166 คน มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 20 - 25 
ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า อาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีระดับรายได้อยู่
ในช่วง10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่รับประทาน 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทําเองที่บ้าน ซื้อที่ระดับ
ราคา 50 - 100 บาท 
 1.2 ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ผลสรุปดังต่อไปน้ี  
  1.2.1 ผลสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อทัศนคติต่อสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติต่อสุขภาพในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็น 
ท่านคิดว่าการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพสามารถป้องกันโรคหรือรักษาโรค ท่านคดิว่าอาหารเพ่ือ
สุขภาพสดสะอาดและปลอดสารพิษ ท่านเลือกรับประทานอาหารท่ีมีวัตถุดิบที่สดสะอาดอยู่เสมอ 
  1.2.2 ผลสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการดําเนินชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับของรูปแบบการดําเนินชีวิตในการตัดสินใจเลือกซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพ อยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะประเด็น ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพช่วยป้องกันโรค ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพช่วยให้
รูปร่างดี ท่านสนใจข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
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1.2.3 ผลสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมี ระดับของการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ 
อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็น การโฆษณาที่ใช้เสียงดนตรีที่มีความหมายเข้ากับสินค้าทําให้จดจาํ
ได้ง่าย การใช้ภาพเป็นส่วนประกอบทําให้โฆษณานั้นน่าสนใจมากข้ึน โฆษณาที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ทํา
ด้วยกราฟิกที่ทันสมัยทําให้โฆษณามีความน่าสนใจ 

1.2.4 ผลสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับของการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
ประเด็น ท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพเพราะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ ท่าน
ตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือต้องการมีสุขภาพที่ดี ทา่นมักจะตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพด้วยตัวของท่านเอง 
 
5.2  ผลการทดสอบสมมุติฐาน  
 การวิจัยคร้ังนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ทศันคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิตและการ
โฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้ทําวิจัยกําหนดสมมุติฐานไว้ 3 ข้อ คือ   
 สมมุติฐานที ่1 ทัศนคติต่อสุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุติฐานคือสอดคล้อง หมายถึง ทัศนคติต่อสุขภาพมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพ มีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 
 สมมุติฐานที ่2 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุติฐานคือสอดคลอ้ง หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
 สมมุติฐานที ่3 การโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตัดสินใจซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุติฐานคือสอดคล้อง หมายถึง การโฆษณาผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
5.3  การอภิปรายผล 
 จากการท่ีผู้วิจัยศึกษาด้านทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิตและการโฆษณาผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ สามารถอธิบายผลการศึกษาได้
ดังน้ีจากการท่ีผู้วิจัยศึกษาด้านทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิตและการโฆษณาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ดังน้ี 
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จากที่ผู้วิจัยทําการศึกษาด้านทัศนคติต่อสุขภาพ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี ใน
ส่วนของทัศนคติต่อสุขภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ เมื่อวิเคราะห์พบว่า สิ่งที่ทําให้
ประชาชนตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพมากที่สุดได้แก่ ความคิดที่ว่าการรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพสามารถป้องกันโรคหรือรักษาโรค ซึง่ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ เฮนร่ี (Henry, 
1995, p. 267) ได้เสนอแนวความคิดเรื่ององค์ประกอบของทัศนคติ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 
องค์ประกอบ ดังน้ี ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม จึงสรุปได้ว่าทัศนคติสามารถส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อได้ ซึ่งความพอใจของผู้บริโภคจะแสดงออกมาในรูปแบบของ ความคิด ความรู้สึก 
พฤติกรรม ผลการศึกษายังมีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชญ์ธนัน พรมมา (2556) ได้ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อความต้ังใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลมากที่สุด และยังมีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนากร วงษ์พาสกลาง (2559) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ทัศนคติและการ
ดําเนินชีวิต มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งในกรุงเทพ ผลวิจัยพบว่า ทัศนคติมีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพ ทั้งในด้านของ ความรู้ความเข้าใจที่มี
ต่ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งว่ามีผลดีในแง่บวกเข้าใจถึงข้อดีของอาหารสําเร็จรูป ความรู้สกึปลอดภัย
ของอาหารสําเร็จรูปที่ได้มาตรฐานในปัจจุบัน สามารถอธิบายได้ว่า ทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพ่ือสุขภาพ โดยได้รับอิทธิพลจากความเช่ือของผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดน้ีเช่ือมโยงกับพฤติกรรม
ความต้ังใจในประเด็น การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพสามารถป้องกันโรคหรือรักษาโรค หรือ
อาหารเพ่ือสุขภาพสดสะอาดและปลอดสารพิษ เป็นต้น 

 ต่อมาด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี  รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ เมื่อวิเคราะห์พบว่า สิ่งที่ทําให้ประชาชนตัดสินใจซื้อ
อาหารเพ่ือสุขภาพ มากที่สุดได้แก่ ความคิดที่ว่าอาหารเพ่ือสุขภาพช่วยป้องกันโรค ซึ่งผลดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)  ได้อธิบายถึง ความหมายของ รูปแบบ
การใช้ชีวิต (Lifestyle) ไว้ว่า มนุษย์น้ันจะอยู่รวมเป็นกลุ่มและในแต่ละกลุ่มน้ันมีจะมีกฎเกณฑ์ที่ทุก
คนในกลุม่พึงปฏิบัติ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และใช้ AIO เป็น
เทคนิคในการวัดรูปแบบการใช้ชีวิต AIO ซึ่งหมายถึง การวัดกิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interest) และความคิดเห็น (Opinions) และผลการศึกษายังมีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาลิสา วีระนพรัตน์ และ ณกัษ์ กุลสิร์ (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติ
และพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่ออาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ ความสนใจเรื่องสุขภาพ ความคิดเห็นเรื่องสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการดําเนินชีวิต
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ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพในประเด็นด้านความคิดเห็นว่าอาหารเพ่ือสุขภาพช่วย
ป้องกันโรค อาหารเพ่ือสุขภาพช่วยให้รูปร่างดี หรือด้านความสนใจ ข่าวสารเก่ียวกับสุขภาพร่างกาย 

สุดท้ายด้านการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี การ
โฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ เมื่อวิเคราะห์พบว่าสิ่งที่ทํา
ให้ประชาชนตัดสินใจเลือกซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพ มากที่สดุได้แก่ การโฆษณาที่ใช้เสียงดนตรีที่มี
ความหมายเข้ากับสินค้าทําให้จดจําได้ง่าย ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ ศิวฤทธ์ิ 
พงศกรรังศิลป์ (2548) และ กิติมา เพชรทรัพย์ (2550) ได้อธิบายเก่ียวกับ การโฆษณาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต องค์ประกอบของการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งประกอบไปด้วย  
องค์ประกอบด้านข้อความ ด้านภาพนิ่ง ด้านภาพเคลื่อนไหว ด้านเสียง และการจัดวางตําแหน่ง ผล
การศึกษายังมีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา ทิพยาวิรุฬห์ และ ณักษ์ กุลิสร์ (2557) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง สื่อดิจิตอลท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทาง
การตลาด ผลการวิจัยพบว่า การตอบสนองต่อสื่อดิจิตอลด้านการต้ังใจ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ข้อมูลผ่านสื่อดิจิตอลของผู้บริโภค ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรูปแบบในการนําเสนอข้อมูลทางการตลาดผ่านสื่อ
ดิจิตอลมีความน่าสนใจ และ การตอบสนองต่อดิจิตอลด้านความสนใจ มคีวามสัมพันธ์กับการรับรู้
ข้อมูลผ่านสื่อดิจิตอลของผู้บริโภค อาจเน่ืองมาจากการนําเสนอข้อมูลผ่านสื่อดิจิตอลในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น อิโฟกราฟิก จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ และรูปลักษณ์ป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น สามารถ
อธิบายได้ว่า การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ในด้านการ
โฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือผ่านสื่อดิจิตอล จากการนําเสนอออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ ซึ่งประกอบไปด้วยการโฆษณาที่ใช้เสียงดนตรีที่มีความหมายเข้ากับสินค้า การใช้ภาพเป็น
ส่วนประกอบโฆษณาและใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ทําด้วยกราฟิกที่ทันสมัยทาํให้โฆษณามีความน่าสนใจ 
เป็นต้น  
 
5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 ผลการวิจัยของค่านิยม ทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิตและการโฆษณาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ สามารถนําไปใช้ได้ในธุรกิจที่ดําเนินการ
เก่ียวข้องกับอาหารเพ่ือสุขภาพ หรือธุรกิจอ่ืนที่ใกล้เคียงและสามารถนําไปต่อยอดการศึกษาค้นคว้า
ต่าง ๆ ได้ โดยนําผลการศึกษาไปใช้ได้ดังน้ี 

5.3.1 จากการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 234 
คน รองลงมาเป็น เพศชาย จํานวน 166 คน มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 20 - 25 ปี ส่วนใหญ่มรีะดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีระดับรายได้อยู่ในช่วง 10,001 - 
20,000 บาท ส่วนใหญ่รับประทาน 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทําเองที่บ้าน ซื้อที่ระดับราคา 50 - 100 
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บาท  ดังน้ันผู้ประกอบธุรกิจที่ดําเนินการเก่ียวข้องกับอาหารเพ่ือสุขภาพ สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไป
วางแผนในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเจาะลกึลงไปโดยพิจารณาในข้อมูลเบ้ืองต้นจาก
ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ดังที่มีลักษณะข้างต้น 
โดยการนําข้อมูลและลักษณะของกลุ่มเป้าหมายไปทําการตลาด ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และการทํา
โฆษณาชวนเชิญ หรือนําไปใช้เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือนําประโยชน์ไปใช้ให้สูงสุดกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เช่น ธุรกิจที่เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพหรือสินค้าที่เป็นอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

5.3.2 จากการศึกษาทัศนคติต่อสุขภาพ สิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ความสําคญัมาก
ที่สุดคือ ท่านคดิว่าการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพสามารถป้องกันโรคหรือรักษาโรค ท่านคิดว่า
รูปแบบการดําเนินชีวิต ท่านเลือกรับประทานอาหารท่ีมีวัตถุดิบที่สดสะอาดอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องจึงควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้การบริการอยู่เสมอให้ลกูค้ารู้สึกดีและ
กลับมาใช้บริการอีก และส่วนที่ผู้ประกอบการควรนําไปปรับปรุงแก้ไขน้ันคือ ปรับปรุงรสชาติและเพ่ิม
เมนูอาหารให้แปลกใหมแ่ละหลายหลายมากย่ิงข้ึน เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย และเน่ือง
ด้วยผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพเพราะเลือกรับประทานอาหารท่ีมีวัตถุดิบที่สด
สะอาด ผู้ประกอบการก็ควรใส่ใจในเรื่องของความสดสะอาดและต้องปลอดสารพิษเพราะผู้บริโภคเช่ือ
ว่าการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพสามารถป้องกันโรคหรือรักษาโรค 

5.3.3 จากการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตสิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญ
มากที่สุดคือ ทา่นคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพช่วยป้องกันโรค ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพช่วยให้รูปร่าง
ดี ท่านสนใจขา่วสารเกี่ยวกับสุขภาพ ดังน้ันผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องควรมีการปรับปรุงและพัฒนา 
ในด้านกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความหลากหลาย
เพ่ือให้ลูกค้าเขา้ถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างรวดเร็วที่สุด และกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
และจัดกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และในด้าน
ความสนใจผู้ประกอบธุรกิจควรสํารวจกระแสนิยมในปัจจุบันว่าลูกค้าต้องการอะไรกําลังสนใจหรือ
อะไรที่เป็นกระแสอยู่ ให้นํามาปรับใช้กับกิจการของเรา ทั้งในรูปแบบของสินค้าและบริการ 

 5.3.4 จากการศึกษาการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้
ความสําคัญมากที่สุด คือ การโฆษณาที่ใช้เสยีงดนตรีที่มีความหมายเข้ากับสินค้าทําให้จดจําได้ง่าย 
การใช้ภาพเป็นส่วนประกอบทําให้โฆษณาน้ันน่าสนใจมากขึ้น โฆษณาทีใ่ช้ภาพเคลื่อนไหวที่ทําด้วย
กราฟิกที่ทันสมัยทําให้โฆษณามีความน่าสนใจ ดังน้ันผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องควรมีการพัฒนาใน
การให้ข้อมูลขา่วสาร รวมถึงการสร้างความสนใจในตัวสินค้าผ่านการโฆษณาโดยใช้ดนตรีที่มี
ความหมายเข้ากับสินค้าใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ทําด้วยกราฟิกที่ทันสมัยทําให้โฆษณามีความน่าสนใจ 
และมีการใช้ภาพสินค้าประกอบในการโฆษณา เพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ  
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5.5  ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 
 5.4.1 ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ที่มีความแตกต่างจากการศึกษาในครั้งน้ี เช่น เลือกศึกษา
ประชากรในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้เห็นผลของการศึกษาว่าเป็นอย่างไร มีความเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร 
 5.4.2 ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา เพ่ือให้งานวิจัย
กว้างขวางและสมบูรณ์มากขึน้ 
 5.4.3 ควรมีการทําวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กบัตัวบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่
เป็นประโยชน์และสามารถนําไปพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดและหาแนวทางใหม่ๆ ในการทํา
การตลาดในอนาคต 
 5.4.4 ควรทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพในช่องทางออนไลน์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการทําการตลาด และนําผลมาศกึษาและพัฒนาธุรกิจ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิตและการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
____________________________________________________________________ 
คําชี้แจง: แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้วิจัยจะเก็บ ข้อมูลของทา่นเป็นความลับ
และใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเท่าน้ัน กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริง และผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี  
____________________________________________________________________ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง (   ) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดในแต่ละคําถาม  
1. เพศ   
(   ) ชาย   (   ) หญิง 
2. อายุ   
(   ) ตํ่ากว่า 20 ปี   (   ) 20 - 25 ปี   (   ) 26 - 30 ปี    
(   ) 31 - 35 ปี   (   ) 36 - 40 ปี  (   ) ต้ังแต่ 41 ปี ขึ้นไป 
3.ระดับการศึกษา 
(   ) ตํ่ากว่าปริญญาตรี   (   ) ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา่    
(   ) ปริญญาโท   (   ) สูงกว่าปริญญาโท  
4. อาชีพ  
(   ) ข้าราชการ / รฐัวิสาหกิจ  (   ) พนักงานเอกชน (   ) แม่บ้าน / พ่อบ้าน   
(   ) ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของธุรกิจ  (   ) นิสิต / นักศึกษา  (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......... 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(   ) ตํ่ากว่า 10,000 บาท  (   ) 10,001 – 20,000 บาท  (   ) 20,001 – 30,000 บาท  
(   ) 30,001 – 40,000 บาท  (   ) มากกว่า 40,001 บาท ขึ้นไป  
6. ท่านรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพบ่อยแค่ไหน 
(   ) รับประทานทุกวัน  (   ) 1 – 2 ครัง้ต่อสัปดาห์   
(   ) 1 – 2 ครัง้ต่อเดือน  (   ) 3 – 4 ครัง้ต่อเดือน   
(   ) มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......... 
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7. ท่านเลือกซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพจากที่ใด 
(   ) ทําเองที่บ้าน   (   ) อินเตอร์เน็ต (เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ไลน์ อ่ืนๆ) 
(   ) ร้านอาหาร   (   ) ร้านสะดวกซื้อ (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 
8.อาหารเพ่ือสุขภาพที่ท่านเลือกซื้อมีราคาเท่าใด 
(   ) ตํ่ากว่า 50 บาท  (   ) 50 – 100 บาท   
(   ) 101 – 150 บาท  (   ) 151 บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อสุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสขุภาพ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง (  ) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดในแต่ละคําถาม   
ระดับความคิดเห็น (5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด) 
 

ทัศนคติต่อสขุภาพ ระดับความคดิเห็น 
1. ท่านคิดว่าการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพสามารถ
ป้องกันโรคหรือรักษาโรค 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพสดสะอาดและปลอด
สารพิษ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. ท่านรู้สึกว่าการบรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพเป็นเรื่อง
ง่ายและไม่ยุ่งยาก 

(5) (4) (3) (2) (1) 

4. ท่านรู้สึกว่าอาหารเพ่ือสุขภาพมีรสชาติถูกปาก (5) (4) (3) (2) (1) 
5. ท่านเลือกรบัประทานอาหารท่ีไม่ใช้สารปรุงแต่งที่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย เช่น ผงชูรส 

(5) (4) (3) (2) (1) 

6. ท่านเลือกรบัประทานอาหารท่ีมีการระบุแคลอร่ีที่ชัดเจน (5) (4) (3) (2) (1) 
7. ท่านเลือกรับประทานอาหารท่ีมีวัตถุดิบที่สดสะอาดอยู่
เสมอ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

8. ท่านเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
เท่าน้ัน 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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ส่วนที่ 3 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง (  ) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดในแต่ละคําถาม   
ระดับความคิดเห็น (5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการดําเนนิชีวิต ระดับความคดิเห็น 
1. ท่านออกกําลังกายเป็นประจํา (5) (4) (3) (2) (1) 
2. ท่านมักจะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เช่น ว่ายน้ํา โยคะ 
ฟุตบอล  

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. ท่านตรวจสขุภาพประจําปีอย่างสมํ่าเสมอ  (5) (4) (3) (2) (1) 
4. ท่านสนใจขา่วสารที่เก่ียวกับการรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

(5) (4) (3) (2) (1) 

5. ท่านสนใจข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย (5) (4) (3) (2) (1) 
6. ท่านติดตามข่าวสารการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

7. ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพช่วยป้องกันโรค (5) (4) (3) (2) (1) 
8. ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพไม่ยุ่งยากเกินไปสําหรับการ
รับประทาน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

9. ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพอร่อยเท่ากับอาหารทั่วไป (5) (4) (3) (2) (1) 
10.ท่านคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพช่วยให้รูปร่างดี (5) (4) (3) (2) (1) 
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ส่วนที่ 4 การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เนต็มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง (  ) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดในแต่ละคําถาม  
ระดับความคิดเห็น (5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด)  
 
การโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ระดับความคดิเห็น 
1. ท่านสนใจโฆษณาที่มีข้อความบอกรายละเอียดของ
โฆษณา 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. การใช้ข้อความท่ีมีลักษณะเป็นคําถามที่น่าสนใจทําให้
ท่านรู้สึกสนใจในโฆษณาน้ัน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. การใช้ภาพเป็นส่วนประกอบทําให้โฆษณานั้นน่าสนใจ
มากข้ึน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

4. ท่านเลือกให้ความสนใจกบัโฆษณาที่มีภาพประกอบ (5) (4) (3) (2) (1) 
5. ท่านสะดุดตากับโฆษณาที่มีกราฟิกท่ีทันสมัยเป็น
ส่วนประกอบของโฆษณา 

(5) (4) (3) (2) (1) 

6. การใช้ภาพสินค้าทําให้ท่านเกิดความสนใจในโฆษณา (5) (4) (3) (2) (1) 
7. โฆษณาทีใ่ช้ภาพเคลื่อนไหวเป็นตัวการ์ตูนทําให้ท่าน
จดจําได้ง่าย 

(5) (4) (3) (2) (1) 

8. โฆษณาทีใ่ช้ภาพเคลื่อนไหวของสินค้าจะทําให้การ
โฆษณามีความน่าสนใจ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

9. ภาพเคลื่อนไหวที่เก่ียวกับธรรมชาติจะช่วยทําให้โฆษณา
น้ันมีความน่าสนใจ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

10. โฆษณาที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ทําด้วยกราฟิกที่ทันสมัย
ทําให้โฆษณามคีวามน่าสนใจ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

11. เสียงเพลงประกอบโฆษณาที่กําลังดังอยู่ในปัจจุบันจะ
ช่วยทําให้ท่านจดจําโฆษณานั้นได้ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

12.  การโฆษณาที่ใช้เสียงดนตรีที่มีความหมายเข้ากับสินค้า
ทําให้จดจําได้ง่าย 

(5) (4) (3) (2) (1) 

13. ท่านจะให้ความสนใจกับโฆษณาที่ใช้เสยีงดนตรีที่มี
ความต่ืนเต้น 

(5) 
4) 

(3) (2) (1) 
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การโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ระดับความคดิเห็น 
14. ท่านจะให้ความสนใจกับโฆษณาที่ใช้เสยีงดนตรีที่ฟัง
แล้วรู้สึกผ่อนคลาย 

(5) (4) (3) (2) (1) 

15. โฆษณาที่วางอยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์ ทําให้โฆษณา
น้ันมีความสะดุดตา 

(5) (4) (3) (2) (1) 

16. ท่านจะให้ความสน ใจ การโฆษณาที่อยู่ด้านซ้ายมือของ
เว็บไซต์ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

17. การวางโฆษณาอยู่ด้านขวามือของเว็บไซต์ ง่ายต่อการ
สังเกต 

(5) (4) (3) (2) (1) 

18. ท่านจะให้ความสนใจกับโฆษณาที่เปิดขึ้นเองหลังจาก
การเข้าเว็บไซต์ (Pop-up) 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 
 
ส่วนที่ 5 การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง (  ) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดในแต่ละคําถาม  
ระดับความคิดเห็น (5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด) 
 

การตัดสนิใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ ระดับความคดิเห็น 
1.ท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพเพราะเป็นอาหารท่ีมี
ประโยชน์ทางโภชนาการ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2.ท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคหรือ
รักษาโรค 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3.ท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือต้องการมีสุขภาพ
ที่ดี 

(5) (4) (3) (2) (1) 

4.ท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือต้องการลด
นํ้าหนัก 

(5) (4) (3) (2) (1) 

5.ท่านตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ โดยได้รับข้อมูลผ่าน
การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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การโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ระดับความคดิเห็น 
6.ท่านได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

7.ท่านตัดสินใจซื้อเพราะสามารถหาซื้อได้สะดวก (5) (4) (3) (2) (1) 
8.ท่านพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ท่านตัดสินใจซื้อแล้ว ท่านจะ
เลือกซื้อซ้ําอีกในอนาคต 

(5) (4) (3) (2) (1) 

9.วิถีชีวิตของท่านมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ (5) (4) (3) (2) (1) 
10. ท่านมักจะตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพด้วยตัว
ของท่านเอง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็เพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

*ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี* 
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